
                                        

  2020وورش العمل والحلقات النقاشية لعام والدورات  خطة المؤتمرات والندوات العلمية                                                               

 

                    

 ونوعه  عنوان النشاط ت

 موعد االنعقاد
مدة 

 االنعقاد
تخصص 
 النشاط

 النشاطنبذة عن 
مكان 
 االنعقاد

الجهة 
المنظمة 

-)القسم
-الفرع

 الوحدة(

اجور 
 االشتراك 

 البريد االلكتروني الهاتف النقال

 سنة شهر يوم

 4  2020 3 5 ورشة عمل الخريطة الرقمية 1
هندسية 
وتكنولو
 جيا

التعريف بمشروع الخريطة الرقمية 
للمكتبات ومراكز المعلومات العربية 

الضوء على اهدافها وأهميتها وإلقاء 
وكيفية االحتساب وإبراز اهميتها 

تشارك البيانات والمعلومات للمكتبات 
 العربية والباحثين

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 

 المستمر  
 07500313180 مجانا  

Continuing_ 
qedu@clib.uobaghdad.edu.i 

2 
ورشة عمل البحث عن 

 المعلومات في البيئة الرقمية
15  3  2020 1 

هندسية 
وتكنولو
 جيا

التعريف بمهارات البحث عن 
المعلومات وأنواع محركات البحث 
وخصائص كل منها وأسلوب البحث 
البولوني وما يمنحه ذلك من خيارات 

اكثر دقة وتفصيل والتعريف بالفهارس 
االفتراضية االلكترونية والمكتبات 

 والرقمية

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 

 المستمر  
 07500313180 مجانا  

Continuing_ 
edu@clib.uobaghdad.edu.iq  

3 
حلقة نقاشية تحليل وبناء ارقام 

التصنيف للمجموعات 
 الخاصة

 19 2 2020 1 
علوم 
 انسانية

بضمن مصادر المعلومات هناك 
مجموعات خاصة متمثلة 

بالببليوغرافيات والمعاجم اللغوية 
وغيرها ولهذه المجموعات الية في 

تحليل وبناء ارقام تصنيفها تستند اصال 
 الى نواحي موضوعية غاية في الدقة  

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 

 المستمر  
 07500313180 مجانا  

Continuing_ 
 edu@clib.uobaghdad.edu.iq  

4 
حلقة نقاشية انترنت االشياء 

وتطبيقاته في المكتبات 
 الجامعية 

23 3 2020   1 
هندسية 
وتكنولو
 جيا

ماهو انترنت االشياء ودوره في ذكاء 
المكتبات ومدى االفادة من انترنت 

 االشياء في دعم انشطة ادارة المعرفة 

المكتبة 
 المركزية

شعبة 
التعليم 

 المستمر  
 07500313180 مجانا  

Continuing_ 
 edu@clib.uobaghdad.edu.iq  

 1 2020 3  25  حلقة نقاشية الدوريات  5
علوم 
 انسانية

 ماذا تعني الدوريات 
 انواع الدوريات اشكال الدوريات 

 

المكتبة 
 المركزية

شعبة 
التعليم 

 المستمر  
 07500313180 مجانا  

Continuing_ 
  edu@clib.uobaghdad.edu.iq  

mailto:edu@clib.uobaghdad.edu.iq
mailto:edu@clib.uobaghdad.edu.iq
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 عنوان النشاط ونوعه  ت
مدة  موعد االنعقاد

االنعقا
 د

تخصص 
 النشاط

 نبذة عن النشاط
مكان 
 االنعقاد

الجهة 
المنظمة 

-)القسم
-الفرع

 الوحدة(

اجور 
 االشتراك 

 البريد االلكتروني الهاتف النقال

 سنة  شهر  يوم 

 1 2020 3 29  حلقة نقاشية تسويق الخدمات  6
علوم 
 انسانية 

هو التسويق المعتمد على دور 
النشاطات االقتصادية المقدمة من 

أت التجارية للزبائن خالل المنش
ويشمل الخدمات المهنية والصحية 

 واالتصاالت 

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

 07500313180 مجانا  
 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_ 

  

7 

 
 

 دورة التدقيق االلكتروني 

 

23-

27 
2 2020    

المكتبة 
 المركزية

شعبة 
التعليم 
 المستمر

30000 07500313180  edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

8 
دورة استخدام برنامج اكسل 
في المكتبات لتطوير مهارات 

 المكتبيين

8-12 3 2020    
المكتبة 
 المركزية

شعبة 
التعليم 
 المستمر

30000 07500313180  edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

    2020 4 9-5 دورة االدارة في المكتبات 9
المكتبة 
 المركزية

شعبة 
التعليم 
 المستمر

30000 07500313180  edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

10 

دورة تنصيب وإدارة نظام 
 كوها إلدارة المكتبات  

19-

23 
4 2020    

 المكتبة
 المركزية

شعبة 
التعليم 
 المستمر

30000 07500313180 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

11 

دورة استخدام برنامج 

Power Point  في المكتبات

 لتطوير مهارات المكتبيين
3-7 5 2020    

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

30000 07500313180 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

12 

ورشة عمل تدريبية استخدام 
   1 2020 5 11 تقنية النانو في مجال المكتبات

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

  _edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing 07500313180 مجانا  
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 عنوان النشاط ونوعه  ت
 موعد االنعقاد

 
تخصص 
 النشاط

 نبذة عن النشاط
مكان 
 االنعقاد

الجهة 
المنظمة 

-)القسم
-الفرع

 الوحدة(

اجور 
 االشتراك 

 االلكترونيالبريد  الهاتف النقال

 سنة  شهر  يوم 

    2020 6 11-7 دورة تسويق المعلومات 13
المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

30000 07500313180 
 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_ 

  

14 
دورة توظيف تطبيقات كوكل 
 التعليمية في البحث العلمي

21-

25 
6 2020    

المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

30000 07500313180 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

15 
ورشة عمل تدريبية الجرائم 

   1 2020 6 29 االلكترونية في المكتبات
المكتبة 
 المركزية 

شعبة 
التعليم 
 المستمر 

  _edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing 07500313180 مجانا  

16 
ورشة عمل تدريبية االدارة 
   1 2020 6 30 االستراتيجية في المكتبات

المكتبة 
 المركزية 

التعليم 
 المستمر 

  _edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing 07500313180 مجانا  

17 

دورة توثيق المصادر 
والمراجع باستخدام نظام 

APA في مايكروسوفت ورد 
5-9 7 2020    

المكتبة 
 المركزية 

التعليم 
 المستمر 

30000 07500313180 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

18 

دورة قواعد وصف المصادر 

بالتوافق مع  RDAواتاحتها 

 معيار مارك

2-6 8 2020    
المكتبة 
 المركزية 

التعليم 
 المستمر 

30000 07500313180 edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing_  

19 

ورشة عمل تدريبية المكتبة 
    2020 8 16 االفتراضية

المكتبة 
 المركزية 

التعليم 
 المستمر 

  _edu@clib.uobaghdad.edu.iqContinuing 07500313180 مجانا  
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